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BUGÜN GÖLZER MÜJDELİ HABER AÇIKLAMASINDA…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'da Çarşamba günü bahsetmiş olduğu "müjde" ile ilgili açıklama yapacak.
Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah
bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin
heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum" demişti.
Merkez faiz değişikliğine gitmedi. Merkez Bankası Ağustos ayı politika toplantısında faiz değiştirmedi. Buna göre bir hafta vadeli repo
ihalelerinin faizi yüzde 8.25 seviyesinde kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı para politikası toplantısını
gerçekleştirdi. Banka politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizi yüzde 8.25'te kaldı. Politika faizinde değişikliğe
gitmemekle birlikte likidite tedbirlerinin süreceğini vurgulayan Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan karar metninde, "Sıkılaştırma
adımları makro finansal istikrarı destekler." ifadesi yer aldı. Temkinli parasal duruşun süreceği belirtildi.
Avrupa Borsaları, ABD Merkez Bankası Fed’in tutanaklarında Amerikan ekonomisindeki belirsizliklere dikkat çekilmesinin ardından günü
düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 azalarak 365,81 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40
endeksi yüzde 1,33 azalarak 4.911,24 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,14 düşüşle 12,830,00 seviyesinden
kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,61’lik düşüşle 6.013,34 seviyesinden tamamladı.
Avrupa Merkez Bankası’ndan (AMB) yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası, AMB, Japonya Merkez Bankası ve İsviçre Merkez
Bankası'nın, Fed'e danışarak fonlama koşullarının iyileşmesi ve düşük talep nedeniyle Fed ile 7 günlük dolar repo operasyonlarının
sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten bire indirilmesine karar verdikleri belirtildi. AMB, 84 günlük dolar likiditesi sağlamak için Fed ile
haftalık işlemlerin devam edeceğini duyurdu. Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dolar likiditesini sağlamak amacıyla
mart ayında söz konusu bankalarla günlük repo işlemleri başlatmıştı. Bu işlemler, daha sonra haftada 3'e düşürülmüştü.
Pekin'de Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin ve ABD'nin iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşmasında ilerlemeyi
görüşmek üzere yakında bir görüşme yapma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Gao Feng, faz 1 ticaret anlaşmasında
ilerlemenin gözden geçirilmesine ilişkin toplantının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, iki ülkenin yakın zamanda temasta
olacaklarını söyledi. Gao toplantını tam tarihini vermedi ve konu hakkında detaya girmedi.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 15 Ağustos'ta biten haftada, beklentilerin tersine, artış göstererek tekrar 1 milyon seviyesinin üzerine
tırmandı. Bu durum, işgücü piyasasında toparlanmaya giden yolda bir molayı işaret ediyor. İlk işsizlik maaşı başvuruları söz konusu
dönemde 135,000 artarak 1,106,000 seviyesine çıktı. Bu programdan yararlanmaya devam eden Amerikalıların sayısını gösteren
süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 8 Ağustos haftası 636,000 düşerek 14,844,000 seviyesine geriledi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü %0.19 yükselişle 1.127 seviyesinde
tamamladı. 24.2 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.05 düşerken, sanayi endeksi ise %1.40
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde genellikle satıcılı bir seyir
izlese de kapanışa doğru gelen alımlarla günü artıda kapattı. Endekste
yükselişin devam etmesi halinde 1.130 ve 1.136 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Haftanın son işlem gününde satış baskısının artması halinde ise
1.124 ve 1.120 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.124 / 1.120 / 1.115
Dirençler: 1.130 / 1.136 / 1.142

Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın
yaptığı
açıklamalar borsada alım dalgasına neden
olurken endeks günü yüzde 3'e yakın
yükselişle noktalamıştı. Yine Çarşamba
akşamı açıklanan Fed’in tutanaklarında
Amerikan ekonomisindeki belirsizliklere
dikkat çekilmesinin ardından dün küresel
borsalarında
satıcılı
seyir
hakimdi.
Yurtdışındaki satıcı seyrin etkisinde kalan
endeks ise kapanışa doğru gelen alımlarla
günü artıda kapatmayı başardı. Bugün
Cumhurbaşkanının açıklayacağı müjdeli
haber ile birlikte endekste yükseliş hareketi
devam edebilir.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.49
yükselişle 1.289 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde genellikle satıcılı bir seyir
izlese de kapanışa doğru gelen alımlarla günü artıda kapattı. Kontratta
yükselişin devam etmesi halinde 1.295 ve 1.300 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Haftanın son işlem gününde satış baskısının artması halinde ise
1.285 ve 1.280 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.285 / 1.280 / 1.275
Dirençler: 1.295 / 1.300 / 1.305

Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın
yaptığı
açıklamalar borsada alım dalgasına
neden olurken kontrat günü yüzde 3'ün
üzerinde yükselişle noktalamıştı. Yine
Çarşamba akşamı açıklanan Fed’in
tutanaklarında Amerikan ekonomisindeki
belirsizliklere
dikkat
çekilmesinin
ardından dün küresel borsalarında satıcılı
seyir hakimdi. Yurtdışındaki satıcı seyrin
etkisinde kalan kontrat ise kapanışa
doğru gelen alımlarla günü artıda
kapatmayı
başardı.
Bugün
Cumhurbaşkanının açıklayacağı müjdeli
haber ile birlikte endekste yükseliş
hareketi devam edebilir.

tassgggdgdgdgdg30

Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.

21 Ağustos 2020
Günün Gelişmeleri:
Temmuz ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %1.05
yükselişle
7.3518
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini sürdürdü ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 7.3650 ve 7.38 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.3350 ve 7.32 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.
Destekler: 7.3350 / 7.3200 / 7.3000

Geçtiğimiz hafta
itibariyle volatilitesi
2020
artmaya başlayan ve 7.20 seviyesi
üzerine geçtikten sonra 7.30-7.40
bandıma doğru hızlanan spot kur
hareketi BDDK ve TCMB nezdinde bazı
normalleşme
ve
likidite
kısma
operasyonlarının yapılmasına neden
oldu. Haftanın üçüncü işlem gününde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı
açıklamalar kontratta satış baskısını
arttırırken dün ise TCMB’nin faiz kararını
takip ettik. Merkez bankası piyasa
beklentisine paralel şekilde politika
faizinde değişikliğe gitmedi. Faiz kararı
sonrasında hem spot hem de kontratta
yükselişler izlendi.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.3650 / 7.3800 / 7.4000
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %1.23 düşüşle
1944 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde satıcılı bir seyir izleyen kontrat günü
ekside noktaladı. Kontratta satış basksının sürmesi halinde 1940 ve 1935
destek seviyeleri test edilebilir. Satış baskısı sonrasında ise kontratta tepki
alımları görmemiz durumunda ise 1950 ve 1956 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1940 / 1935 / 1928
Dirençler: 1950 / 1956 / 1963

Geçtiğimiz gün ABD on yıllık Tahvil
faizlerindeki
gerileme,
ekonomik
toparlanmanın hızına dair endişeler ve
ABD
teşvik
paketi
konusundaki
anlaşmazlığın sürmesi değerli metalin
baskı altında kalmasına neden olurken,
ABD ve Çin arsındaki jeopolitik gerilim ve
yatırımcıların Fed'in son toplantısının
tutanaklarına odaklanması ile 2000 Dolar
seviyesi üzerinde tutunduğu izlenmişti.
Haftanın üçüncü işlem gününde ise
açıklanan Fed tutanaklarında Amerikan
ekonomisindeki
belirsizliklere
dikkat
çekilmesinin ardından önce geri çekilen
Ons’un sonrasında ise tepki alımları ile
yükselişi
dikkat
çekmişti.
Haftanın
dördüncü işlem gününde tepki alımları
gördüğümüz kontratta artan satışlar ile geri
çekilme görüldü.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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DOGUB: 2Ç20 bilançosunda 760 bin TL net zarar açıkladı.
KLGYO paylarında 21/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.

